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Handläggning 

Rubricerad detaljplan, upprättad i mars 2017, har i enlighet med beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden, varit föremål för samråd mellan den 29 mars – 26 april 2017. 
Planförslaget har varit utställt för granskning mellan den 21 juni – 19 juli 2017.  

Detaljplanen handläggs med ett standard förfarande.  

  

Granskningsbedrivande 

Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsägarförteckning, och 
övriga berörda enligt särskild förteckning. 

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunhuset.  

 

Inkomna synpunkter 

Skriftliga yttranden har inkommit enligt följande: 

 Länsstyrelsen 

 Lantmäteriet 

 Miljöenheten 

 Tekniska förvaltningen 
 

Yttranden utan särskild erinran: 

 Försvarsmakten 

 Trafikverket 

 Räddningstjänsten Västra Skaraborg 
 

De inkomna yttrandena finns tillgängliga hos miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Innehållet har sammanfattats av planförfattaren och redovisas nedan. 
Planförfattarens kommentar till yttranden redovisas med kursiv indragen text. 

 

Länsstyrelsen (Lst) bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

 Mellankommunal samordning blir olämplig. 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion 

Synpunkter på granskningshandlingen 
Synpunkter från samrådet har i allt väsentligt beaktats. 



Detaljplan för [Tråvad 2:130 och 2:123] 2017-07-28 

 

3 

 

 Noteras.  

 

Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att vändplanens utformning kan 
vara något opraktisk då ytan har två spetsiga vinklar och ytan därmed kan bli svår 
att sköta/använda.  

Lantmäteriet rekommenderar att gatunamn sätts ut i grundkartan för att underlätta 
orienteringen. 

 Noteras.  

 

Miljöenheten yttrar sig enligt följande: 

Buller och trafik 
Planbestämmelsen ”Verksamheten får inte vara störande för omgivningen, 4 kap. 
12 § 1 st. 1 p. PBL” uppfyller inte tydlighetskravet i 4 kap. 32 § PBL. 
Planbestämmelsen bör skrivas om där bullernivå som inte får överskridas anges.  

Vid utökning eller ändring av en industriverksamhet är det viktigt att hänsyn tas till 
befintliga bostäder i närområdet, för att minimera eventuella bullerstörningar. 
 
Riktvärden för industri- och verksamhetsbuller avser immissionsvärden vid 
bostäder. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för 
utevistelse i bostadens närhet. Nivåerna nedan är vägledande för bedömning av om 
buller utgör en olägenhet. 

 50 dBA dag (06-18)  

 45 dBA kväll (18-22) samt lör-, sön- och helgdag  

 40 dBA natt (22-06)   

Utöver detta gäller: 

 Maximala ljudnivåer (> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-
06 annat än vid enstaka tillfällen. 

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall 
verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som 
vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud 
med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 
dBA. 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av 
tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, 
bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 
verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för 
minst en timme, även vid kortare händelser. 

Ur bullersynpunkt är det också viktigt att natur- och grönområden bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt som en naturlig dämpning av ljudnivåerna 

Att reglera bullernivåer genom planbestämmelse kan vara problematiskt utifrån i 
framtiden föränderliga riktvärden/regleringar.  
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När det gäller trafikbuller och en ökning av befintliga transporter genom Tråvad 
samhälle är det oerhört viktigt att hänsyn tas redan i planeringsskedet, då det redan 
i dag förekommer klagomål på störande tung trafik. Frågor som kan bli aktuella är 
exempelvis bullerplank, ökat underhåll av gator eller andra åtgärder som minimerar 
störningar för närboende. 

Se under avsnittet ”Trafik” i planbeskrivningen/utveckling av verksamheten hur 
antalet transporter genom planförslaget kan förväntas minskas.  

Dagvatten 
När industriområden planeras eller utökas ökar andelen hårdgjord yta. Det, 
tillsammans med ökande nederbördsmängder gör att det är viktigt att se över 
dagvattenhanteringen och lösa den på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
Dagvattenhanteringen ska utformas så att rening sker av vattnet, via exempelvis 
dagvattendammar eller liknande som ger goda möjligheter till fördröjning och 
infiltration av vattnet.  Dagvattnet behandlas på detta sätt stegvis innan det slutligen 
når recipienten. I anslutning till parkeringar bör man exempelvis förse 
dagvattenbrunnar med enklare filter som tar hand om olje- och metallrester som 
sköljs av bilarna.  

 Noteras.  

Övrigt 
Angivelsehöjd på byggnader och nockhöjden ska lämpligen stå ihop och rubriken 
utformning bör styckas. 

När utnyttjandegraden anges i procent ska index 3 användas och inte index 2. 

Hur planbestämmelserna ter sig till varandra och ser ut i teckenförklaringen är 
styrt genom det ritprogram kommunen använder och är svårt att ändra på.  

 

Tekniska förvaltningen 
Tekniska Utskottet (TU) yttrade sig inför samrådet över områden som förutsätts 
anges som u-områden 
respektive gata.  

Dock, i plankartan som ingår i 
granskningsunderlaget har det 
noterats att ett område inte har 
angivits som u-område trots 
TU yttrande. Tekniska 
förvaltningen önskar att 
markerat område även 
planläggs för u-område.  

Det aktuella området som 
önskas angivet som u-område 
är markerar med grönt i skissen 
bredvid.  
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Den grönmarkerade ytan är i befintligt gällande detaljplan inte planlagd för u-
område men ändringen görs till antagandehandlingen.  

 

Förändringar från förgående granskning 

Plankarta 

 U-område läggs till i plankartan i enlighet med Tekniska förvaltningens 
yttrande.  

 

Ställningstagande 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen upprättad av tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen i mars 2017, reviderad efter samråd i maj 2017 och som har 
varit ute på granskning i juni-juli 2017. 

 

   

 

Karin Larsson  

Planarkitekt 


